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OARE CÂND VA REALIZA BNR CÃ
REDUCEREA DOBÂNZILOR NU NE VA
SCOATE DIN CRIZÃ?

Vadim+Hunor=Love Ponta Errare humanum est,

Naþionaliºtii unguri ºi naþionaliºtii români cântã împreunã "Sârba în cãruþã", sub bagheta
lui Victor Ponta.
Cãlin Popescu Tãriceanu, Corneliu Vadim Tudor ºi Teodor
Meleºcanu ºi-au exprimat, ieri, spri-

jinul pentru candidatura lui Victor
Ponta în turul al doilea al alegerilor
prezidenþiale.

În schimbul susþinerii, Cãlin Popescu Tãriceanu, care a obþinut 5,36%
din voturi, în primul tur, a primit pri-

ma opþiune pentru funcþia de premier,
iar Teodor Meleºcanu (1,09%) –
funcþia de viitor consilier prezidenþial
pe probleme de securitate.
Nuºtimîncãcevaprimi CorneliuVadimTudor, careavutunscor de3,68%.
UNPR, care face parte din Coaliþia PSD-PC-UNPR, a semnat, ieri,
cu PRM un protocol de susþinere
pentru Victor Ponta.
Corneliu Vadim Tudor a declarat
cã îl sprijinã pe actualul premier la
alegerile prezidenþiale, deoarece nu
ar putea vota un preºedinte de altã etnie: “Am fost curtat de ambele tabere beligerante, dar dupã o serioasã
reflectare ºi meditaþie am decis sã îl
ajut pe tânãrul Victor Ponta sã se
mute cu biroul la Palatul Cotroceni
pentru cã, vorba aia, aleg rãul cel mai
mic. Iar Klaus Iohannis ºi echipa lui
au fãcut niºte greºeli monumentale
pentru miºcarea naþionalistã din
România (...) Eu nu voi vota niciodatã un strãin de neam ºi lege, un om de
o altã etnie, sau prin absurd Klaus Iohannis ar putea deveni preºedintele
României atunci când eu voi deveni
preºedintele Germaniei".
ANCUÞA STANCIU
(continuare în pagina 3)

CALCUL CA TOÞI ROMÂNII DIN DIASPORA SÃ-ªI POATÃ EXERCITA DREPTUL DE VOT:

689 de persoane/orã/secþie de votare
Ministrul de externe Titus Corlãþean ºi echipa lui vor garanta cu
funcþiile cã, în turul al doilea al alegerilor prezidenþiale, toþi cetãþenii români
din diaspora vor putea vota, a declarat
recent premierul Victor Ponta.
Românii din afara graniþelor sunt

Juncker: „Premierii
italian ºi britanic îºi
mint cetãþenii privind
negocierile pe buget”
Noul preºedinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a acuzat, ieri, pe premierii italian ºi britanic, Matteo Renzi ºi David Cameron, cã-ºi mint cetãþenii în problema
negocierilor bugetare purtate de liderii europeni, relateazã AFP.
Juncker a precizat: „Nu mi-a plãcut modul în care s-au comportat
unii prim-miniºtri dupã summit. Am
luat notiþe ºi când compar ce s-a spus
în salã cu ce s-a spus în exterior constat cã declaraþiile nu coincid”.
Dacã Barroso, fostul preºedinte al
Comisiei, „ar fi ascultat numai birocraþii, atunci bugetul Italiei ar fi fost
tratat într-o manierã complet diferitã”, a susþinut mai departe Juncker, la
câteva zile dupã decizia executivului
comunitar de a nu respinge proiectul
de buget propus de guvernul de la
Roma, potrivit Agerpres.
La ultimul Consiliu European, premierul Renzi a criticat Comisia condusã de Barroso pentru cã i-a trimis o
scrisoare prin care-l atenþiona asupra
unei „devieri importante” a bugetului
Italiei pe anul 2015 faþã de regulile
bugetare europene ºi îi cerea sã opereze modificãri. În final, guvernul italian a revizuit proiectul ºi a promis o
reducere a deficitului cu 0,3% din
PIB, faþã de 0,1% cât era în proiectul
iniþial. Juncker a criticat ºi modul în
care premierul Cameron a prezentat
opiniei publice britanice obligaþia ca
Marea Britanie sã-ºi suplimenteze cu
2,1 miliarde de euro contribuþia pe anul
în curs la bugetul comunitar. (A.G.)
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în numãr de aproximativ 3,2 milioane, inclusiv minorii, care nu au drept
de vot, potrivit datelor Ministerului
Afacerilor Externe.
În aceste evidenþe, însã, nu sunt
contabilizate persoanele cu dublã
cetãþenie, mai precis cetãþenii din

Republica Moldova, care ºi-au redobândit cetãþenia românã ºi care,
potrivit declaraþiilor preºedintelui
Traian Bãsescu, ar fi în numãr de
350.000.
Adãugându-i, rezultã cã numãrul
total al cetãþenilor români în strãinã-

tate se ridicã la circa 3,55 milioane
(inclusiv copii, circa 20% din total).
Astfel, cetãþenii cu drept de vot ar
aproxima 2,84 milioane.
A.S.
(continuare în pagina 3)

perseverare diabolicum

U

ltima decizie a BNR, care a deveni imaculate pânã la sfârºitul anufost aºteptatã în urma de- lui, creditarea tot nu se va relua, pentru
claraþiilor unui eminent ex- cã firmele din economia realã încã se
pert guvernamental (n.a. sã trecem confruntã cu o povarã insuportabilã a
datoriilor, iar debitorii de la nicu vederea contradicþia în tervelul gospodãriilor par sã fi
meni), a stabilit dobânda de
învãþat lecþia cu întinsul dincolo
politicã monetarã la un nou
de dimensiunea plapumei.
minim istoric, de 2,75%.
Pentru bãncile strãine care
Dar ce nu poate face o
dobândã de 3% ºi poate face o CÃLIN stau cu valiza la uºã, BNR a vedobândã de 2,75%? Absolut RECHEA nit cu o veste bunã: rata rezervelor minime obligatorii aplinimic. De aceea decizia Bãncii Naþionale este eminamente politi- cate pasivelor în valutã a fost redusã
cã ºi ar trebui, mãcar în al doispreze- pânã la 14%, de la 16%. Adicã banca
celea ceas, sã elimine orice îndoialã centralã oferã un nou impuls tendinþei
pentru cei care mai cred în indepen- de reducere a expunerii bãncilor strãine faþã de economia noastrã, în condidenþa politicii monetare.
Reducerea dobânzii de politicã þiile unui ritm deja foarte ridicat, dupã
monetarã nu va ajuta reluarea creditã- cum aratã ºi un articol recent din ziarii, deoarece ultimele rezultate publi- rul BURSA (n.a. “Bãncile mamã au
cate de bãncile comerciale aratã cã re- retras 1,5 miliarde euro de pe piaþa
cunoaºterea pierderilor se face doar la noastrã”, BURSA, 03.11.2014).
presiuni externe (n.a. autoritatea de
(continuare în pagina 14)
supraveghere) ºi nu existã nicio gaCitiþi, în pagina 15, articolul
ranþie cã procesul s-a terminat.
„Ponta zice, Isãrescu face”.
Chiar dacã bilanþurile bancare ar

DE LA CARTIER, VUITTON ªI CANNES,
ÎN FAÞA INSTANÞEI

INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE CU PREªEDINTELE ELECTRICA,
VICTOR CIONGA

Asiguratorul “EximBank” vrea
sã fie parte civilã în procesul
penal contra fostului preºedinte

Electrica nu exclude
o extindere la nivel regional

C

ompania de Asigurãri-Reasigurãri Exim România
(CARE România), deþinutã
de EximBank, a propus acþionarilor
sã decidã în Adunarea Generalã din
8 decembrie, constituirea societãþii
ca parte civilã în procesul penal
împotriva fostului preºedinte al Directoratului CARE România, Radu

Frâncu.
La începutul anului, Autoritatea
de Supraveghere Financiarã (ASF) a
aplicat amenzi de 190.000 de lei, în
urma unui control inopinat la Compania de Asigurãri Reasigurãri Exim
România, ºi a sesizat organele de
cercetare penalã asupra unor fapte
care þin de activitatea fostei conduceri.
Controlul ASF a constatat încãlcãri semnificative ale legislaþiei asigurãrilor cu privire la neînregistrarea
în evidenþa tehnicã ºi contabilã a societãþii a unor poliþe emise printr-un
intermediar extern, lipsa unui sistem
de control intern adecvat, care a permis expunerea societãþii la riscuri
prin încheierea de poliþe în afara limitelor de competenþã.
A.A.
(continuare în pagina 14)

l “Când ai o companie de talia ºi importanþa Electrica listatã la bursã, nu
te joci” l “Vrem sã lucrãm în echipã cu actualul executiv”
Victor Cionga, noul preºedinte al “Electrica”, spune cã vrea sã lucreze în echipã
cu actualul executiv, adãugând cã, la nevoie, va întãri anumite poziþii la nivel
managerial prin promovarea de oameni noi.
“Nu vrem schimbare de dragul schimbãrii sau pentru cã aºa se aºteaptã o anumitã parte a pieþei”, ne-a declarat Victor Cionga, într-un interviu acordat, în exclusivitate ziarului “BURSA”.
Potrivit domniei sale, Electrica se concentreazã pe operaþiunile sale din România, însã, în funcþie de oportunitãþi, nu exclude sã analizeze o extindere la nivel
regional: “Dacã în viitorul apropiat va apãrea o oportunitate suficient de interesantã încât sã considerãm posibilitatea unei achiziþii, vom înainta probabil în proces, dar numai în urma unei analize foarte serioase a acestui «business case»
furnizate de cãtre executiv, a unor discuþii în Consiliul de Administraþie ºi, evident, a acordului ºi deciziei acþionarilor”.

Reporter: Va schimba sau nu actualul
CA conducerea executivã a Electrica?
Victor Cionga: Îmi menþin declaraþia fãcutã dupã alegerea ca preºedinte
al Consiliului de Administraþie: vrem
sã lucrãm în echipã cu actualul execu-

RADULIAN, INSTITUTUL PENTRU FIZICA PÃMÂNTULUI:

A

“200 de clãdiri se vor prãbuºi
în Bucureºti, la un cutremur
de ºapte grade”

proximativ 200 de clãdiri
din Bucureºti se vor prãbuºi
în cazul unui cutremur de
ºapte grade pe scara Richter, respectiv cele încadrate în clasa I de risc
seismic, care prezintã pericol public, ne-a declarat, ieri, Mircea Radulian, directorul ºtiinþific al Institutului Naþional pentru Fizica
Pãmântului (INFP).

Domnia sa ne-a precizat cã, în acest
caz, alte câteva sute de imobile din Capitalã vor fi avariate foarte grav.
Specialistul ne-a mai spus cã, în
mod normal, clãdirile noi, precum
blocurile de locuinþe, centrele comerciale sau spaþiile de birouri nu
vor fi afectate de un cutremur cu o
astfel de magnitudine, dar mai sunt
cazuri în care aceste noi construcþii

nu respectã normele de proiectare ºi
execuþie cu privire la protecþia
seismicã ºi sunt, astfel, expuse.
“Din pãcate, astfel de cutremure
mari nu pot fi depistate, pentru cã
procesul este unul foarte complicat.
PETRE BARAC
(continuare în pagina 4)

tiv, a cãrui contribuþie la listarea cu
succes a Electrica a fost majorã.
A consemnat
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 13)

Despre cutremurul care a zguduit þara noastrã în 1977 circulã informaþii potrivit
cãrora ar fi fost rezultatul primelor operaþiuni de explorare ºi exploatare a gazelor
de ºist. Conform acestui scenariu vehiculat recent, operaþiunea Zebra s-ar fi derulat în anii '70 ºi ar fi presupus dezvoltarea, de cãtre specialiºtii americani ºi cei
români, a primelor echipamente de foraj pentru extracþia gazelor de ºist.
Aceste echipamente ar fi
fost produse la fosta Uzinã 1 Mai din Ploieºti, dar
explorãrile ºi exploatãrile
ulterioare, derulate în
mare secret, ar fi declanºat
cutremurul din '77. Se spune cã Ceauºescu ar fi fost
avertizat cã exploatarea
gazelor de ºist implicã ºi
producerea unor cutremure puternice, iar proiectul Zebra ar fi fost,
astfel, abandonat dupã
1977. (F.A.)

